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Mažoji — Prūsų Lietuva — Karaliaučiaus kraštas
1918 metų Tilžės Akto perspektyvoje
DR. JONAS VALAITIS

Tilžės Akte, 1918 m. lapkričio sus ir žemaičius jungė ne vien
30 d. paskelbtame Mažosios bendra kilmė, bet ir bendri prie
Lietuvos Tautinės Tarybos, šai — Kryžiuočių ir Kalavijuočių
ordinai. Kai kalavijuočiai iš šiau
deklaruojama:
„Atsižvelgiant į tai, kad viskas, rės veržėsi į Lietuvą, norėdami
kas yra, turi teisę gyvuoti, ir j tai, susijungti su kryžiuočiais,
kad mes lietuviai čionai Prūsų žemaičiais su jais kariauti padėjo
Lietuvoj gyvenantieji sudarome prūsai, o kai kryžiuočiai iš pietų
šio krašto gyventojų dauguo- veržėsi į Lietuvą — prūsams
menę, reikalaujame mes, remda kovoti padėjo žemaičiai. Nekal
mies ant Vilsono Tautų paties ap bant apie Herkaus Montės vado
sisprendimo teisės, priglaudimą vaujamus prūsų sukilimus prieš
ordiną,
kuris,
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Kryžiuočių
Lietuvos. Visi savo parašu šitą remiamas visos krikščioniškos
pareiškimą priimantieji pasižada Europos, prisidengęs noru krikš
visas savo jėgas už įvykdymą tyti prūsus, iš tikrųjų siekė juos
minėtojo siekio pašvęsti”. (Seka pavergti ir išplėšti jų tvarkingas
24 parašai, pradedant Vana sodybas.
Lietuvos karalius Mindaugas
gaičiu ir baigiant Lekšu.).
Prūsų-Mažosios Lietuvos isto bei Didieji kunigaikščiai Kęstu
rija nuo Mindaugo laikų yra glau tis ir Vytautas, nepaisant jų
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė
„Auka prie Baltįjos”
džiai
susijusi su Didžiosios Lietu diplomatinių strategijų, negalėjo
Skirta žuvusioms Vilniuje 1991 m. sausio 13 d. atminti.
___ Pluoštas, 1995
vos, o ypač žemaičių istorija. Prū- išvengti karų su kryžiuočiais. Įdo
mu, kad praėjus vos keleriems
Ados Sutkuvienės pluoštinio meno paroda Lietuvių dailės muziejuje,
Lemont, Illinois, vyksta dar ir šį savaitgalį, sausio 11-12 dienomis.
* Paskaita, skaityta Mažosios metams po 1410 metų Žalgirio
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio mūšio, žemaičių bajorai taip

Liudijimas prie bokšto
Ne daug žmonių turi galimybę
pasukti istorijos kryptį. O tai padarė
lietuviai aną šalto siaubo sausio try
liktosios naktį prie televizijos bokšto
Vilniuje. Tą naktį totalitarinės im
perijos jėga — plieno tankuose atitarškėję
smogikai
—
turėjo
išgąsdinę išvaikyti tuos, kurie drįso
kalbėti apie laisvę Lietuvai.
Imperijos valdovams buvo aišku,
kad Lietuvos nepriklausomybė yra
pavojus visam komunistiniam kolo
sui. Imperijos valdovai gyrėsi savo
racionalumu. Juk marksizmasleninizmas
atskleidė
istorijos
dėsnius, ir valdovai tuos dėsnius
sekdami imperiją valdė. Tai buvo
labai kieta ir negailestinga doktrina:
ekonomija yra visa ko pagrindas ir
galutinė žmonių bendro gyvenimo
realybė. Viskas kita - mokslas, pol
itika, religija - yra tik ekonominių
santykių
išdava.
Komunistinis
tikėjimas sakė: žmogaus prigimties
nėra. Ji yra tiktai molis, kuriam
formą duoda ekonominiai santykiai.
Todėl tie, kurie nori valdyti žmones,
turi kontroliuoti žmonių ekonomin
ius santykius. Komunistinė doktri
na, kuri reklamavosi norinti žmoniją
. išlaisvinti, to paties išlaisvinimo
vardan buvo pasiruošusi žmoniją
sukaustyti. Imperija buvo raizgoma
keisčiausiais ekonominiais saitais.
Visoj imperijoj muilas buvo gamin
amas tik dviejose vietose. Uzbekija
buvo paversta medvilnės plantacija.
Lietuvai buvo skirta būti Leningrado
ir
Maskvos
kiaulide.
Labai
sąmoningai buvo bandoma sumegzti
ekonominius ryšius, kad nei vienas
imperijos rajonas negalėtų jaustis
savarankišku.

Anuo metu, kai tankai riedėjo
Vilniaus radijo ir televizijos bokšto
link, jau ir patiems imperijos valdy
tojams buvo aišku, kad jų tikėjimas
yra tuščias. Ne ekonomija grindė jų
imperijos politiką, o politika grindė
ekcnomiją. Imperijos ekonomija
buvo lavonas. Tik nuoga jėga išlaikė
imperijų.
Kad imperijos valdovai lietuvių
bijojo aišku ir iš to, kad kraujo pa
mokai buvo parinktas elitinis KGB
Alphą smogikų dalinys. Alpha dal
inio vyrai buvo smurto specialistai.
Jie galėjo duoti tikslią teroro dozę.
Atvykti, sunaikinti pasipriešinimą ir
dingti rūkuose. Alpha dalinio vyrai
— tai tikrieji imperijos gynėjai.
Tačiau nei staugiantys tankai, nei
automatinių ginklų salvės, nei gar
siakalbių bauginantys grasinimai
nepajudino stovinčiųjų prie bokšto.
Smurto banga lūžo. Tie, kurie
stovėjo prie bokšto ir nebėgo nuo
žviegiančių tankų, pasuko istorijos
kryptį. Šiandien imperijos jau
nebėra. Ir tas pats KGB smogikų
Alpha dalinys kritišku imperijai
momentu atsisakė prisidėti prie im
perijos išgelbėjimo. Jam buvo skirta
pučo metu pulti Baltąjį Namą, Rusi
jos parlamento rūmus. Alpha būrys
atsisakė paklusti pučo vadams, nes
kaip tik tuo metu dalinio vadai buvo
susierzinę, kad imperija nesirūpina
prie Vilniaus bokšto žuvusio kari
ninko šeima. Gal tai tinkamas
marksistinis paradoksas: imperiją
kritišku momentu sugriovė mažoji
ekonominė realybė. .
Didysis airių poetas William Butler Yeats po visą pasaulį nus
kambėjusiame eilėraštyje apie nepa-

surengtame Tilžės Akto paskelbimo
78-osios sukakties minėjime, 1996 m.
gruodžio 1 d. vykusiame Čikagoje,
Šaulių namuose.

kreipėsi į kunigaikštį Vytautą:
„Mūsų kunigaikštis Vytautas
turi atsiimti Karaliaučių, nes tai
jo tėviškė”. Vytautas 1413 metais
Salyne prie Kulautuvos susi

sisekusį airių sukilimą per 1916-ųjų
metų Velykas rašo, kad istorijos
srovėje Dublino pašte žuvę su
kilėliai yra kaip uolos upėje. Gy
venimas teka, o jie yra sustabdyti, ir
gyvenimą įtaigauja. Taip yra ir su
Vilniaus žuvusiais. Jie liudija dau
geliui dar vis labai nemalonią kom
unizmo realybę. Štai mažas pavyz
dys. Neseniai pasirodė anuo laiku
imperiją valdžiusio Michailo Gor
bačiovo memuarai, kurie kaip tik
šiuo
metu
laikraščiuose
ir
žurnaluose recenzuojami. Beveik
kiekvienas recenzentas sustoja prie
Vilniaus įvykių. Knygoje yra tiesiog
melagysčių audinys apie tai, kas at
sitiko prie Vilniaus radijo ir televi
zijos bokšto. Nei vienas recenzentas
neperka Gorbačiovo aiškinimo, kad
už žudynes atsakingi lietuviai na
cionalistai. Pavargęs ir Gorbačiovo
pasiteisinimas, kad jis nieko apie
saugumo organų planus Vilniui
nežinojęs.
Vilniaus žudynės
užfiksavo labai nemalonią Sovietų
Sąjungos realybę. Su šia realybe
turi grumtis kiekvienas, kuris šiaip
lengvai gali čiauškėti apie Gor
bačiovą, reformatorius ir idealistus
komunistus.
Mintimis grįžtame į tą siaubo
naktį Vilniuje ir prisimename tuos
drąsius lietuvius, kurie taip mylėjo
laisvę, kad sutiko už ją mirti prie
televizijos bokšto. Jų mirtis nebuvo
veltui. Ne tik Lietuva laisva, bet ir
blogio imperijos nebėra. O tai yra
kaip tik dėl to, kad mirusieji nesi
traukė nuo atriedančių tankų.

rinkusiems kariams pareiškė:
„Prūsai [Prūsų Lietuva) yra taip
pat mano protėvių žemė ir aš jos
reikalausiu iki Osos upės [Vyslos
intakol. nes ji yra mano tėvo
kunigaikščio Kęstučio paliki
mas”. Lietuvai laimėjus Žalgirio

v
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mūšį, Kryžiuočių ordinas galėjo
būti išstumtas iš Prūsų Lietuvos,
jeigu ne prūsams nepalanki 1422
metų Melno taikos sutartis, kuria
Kryžiuočių ordinas atsisakė
žemaičių. Klaipėdos pilis liko or
dinui. Ordinas neišsikraustė iš
Prūsų Lietuvos ir po Torūnės tai
kos sutarties tik išsikėlė iš
Marienburgo į Karaliaučių 1454
metais. Po to, ordino magistras
pasiskelbė Prūsų žemės magistru
(iš čia kilo suvokietintas žodis
Preussen, vėliau Ostpreussen).
Nors Kryžiuočių ordinas 1525
metais baigė savo despotišką
nekrikščionišką veiklą Prūsuose,
prūsai ne tik negavo laisvės, bet
pateko į hercogo Albrechto
valdžią, iš kurios vėliau išsivystė
Berlyno Elektoratas ir Berlyno
karalystė, įsikūrusi Kara
liaučiuje karaliaujant Friedrichui Wilhelmui ir Friedrichui Di
džiajam, nuo 1740 iki 1918 metų.
Lietuvininkai prūsai, nepai
sant labai nepalankių sąlygų
vokiečių valdžioje, ne tik išlaikė
savo
prūsiškai
lietuvišką
charakterį, bet tapo lietuviškos
kultūros lopšiu.
Mažojoje Lietuvoje 1547 metais
išėjo pirmoji spausdinta lietuviš
ka knyga — Mažvydo Katekiz
mas. 1579 metais — Jono
Bretkūno pirmasis lietuvių kalba
Šv. Raštas. 1775 metais Kristi
jono Donelaičio „Metai” — pir
moji lietuviška poema. 1825
metais — Karaliaučiaus universi
teto profesoriaus Liudviko
Gedimino Rėzos pirmasis dainų
rinkinys lietuvių kalba. Nuo
1883 iki 1886 metų Aušra — pir
masis atgimstančios Lietuvos
laikraštis. 1860-1953 metais
Viliaus Storasto-Vydūno Mažajai
Lietuvai labai reikšmingi raštai.
Visa, čia paminėta, (ir daugiau)
buvo sukurta nuo 1310 metų

Nemunas ties Tilže

Tilžės miestas
prasidėjusios germanizacijos ir
draudimo naudoti prūsų kalbą.
1945 metais prasidėjusi sovie
tinė okupacija šiame krašte žiau
rumu pralenkė visus žinomus
genocidus. Jei 1710 metais Prū
sų Lietuvoje siautęs maras sunai
kino trečdalį gyventojų (iš

600,000 liko gyvi 400,000), tai per
porą sovietinės okupacijos metų
iš dviejų milijonų gyventojų beli
ko vos keli tūkstančiai, tarp jų
išliko tik pavieniai autochtonai ir
tie, kurie iš Karaliaučiaus kraš
to pasitraukė į Lietuvą, Lietuvoje
vadinami „vilko vaikai”. Dalis jų
vėliau įsikūrė Vokietijoje ir

veikia „Edelvveiss” organizaci
joje.
Tilžės Akto 78-osios sukakties
proga verta pasvarstyti kelius ir
būdus, kaip pasiekti mūsų visų
lietuvininkų tikslo —- Mažosios
Lietuvos susijungimo su Didžiąja
Lietuva.

1990 metais subyrėjus Sovietų
Sąjungai ir atstačius Lietuvos
nepriklausomybę, ALTas, šalia
savo veiklos, siekiančios, kad
Lietuva būtų priimta į NATO,
įsipareigojo kelti Karaliaučiaus
srities klausimą, siekiant Kara
liaučiaus krašto
Mažosios
Lietuvos susijungimo su Didžiąja

Lietuva.
Trumpai pažvelkime, kas ALTo
šiame įsipareigojime daroma:
1993 metais ALTo iniciatyv
buvo surengtas politinis simpo
ziumas: „Rusų kariuomenė
Pabaltijy”, kuriame pagrindiniu
kalbėtoju buvo artimas baltų
rėmėjas ambasadorius Paul Glo
bė ir kiti politikai, atstovaujantys
Amerikos lietuviams, latviams ir
estams. Savo kalboje Paul Goble
perspėjo baltus, kad šiuometinė
grėsmė Baltijos valstybių sau
gumui yra rusų karinė bazė
Karaliaučiuje, nepaisant, kad

Tilžės lietuvių giedotųjų draugijos choras (kairėje stovi choro dirigentas dr. Vydūnas).

(Nukelta į 4 psl.)
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Devynios dešimtys pavasarių
(Tęsinys iš praėjusio
šeštadienio)

Kitą dieną nuvykome prisista
tyti Švietimo ministerijai, kur
buvome gražiai priimti. Už trijų
dienų garbingoji Operos teatro
meno vadovybė su Mykolu Bukša
priešakyje mums trims — S. Dievaitytei, Stasiui Santvarui ir
man paskyrė egzaminą. (S. Dievaitytė buvo baigusi mokslus Pa
ryžiuje.) Parteryje sėdėjo nemažas
būrys klausytojų. Neprisimenu,
kuris iš mūsų pirmasis stojo į tą
žvilgsnių ugnį. S. Dievaitytė dai
navo rusiškai, tačiau ką — šian
dien negaliu pasakyti. Aš — lie
tuviškai ir kažkokią ariją itališ
kai. O mūsų vieninteliam vyrui
„pasisekė” net „gaidį” pagauti.
Tačiau plojimų užteko visiems —
vieniems daugiau, kitiems ma
žiau, net ir tam mūsų vargšui
tenorui. Nepatogu girtis, bet aš
gausiai tais plojimais buvau ap
dovanota. Tačiau nei manęs, nei
S. Dievaitytės teatras nepriėmė,
o tą, kuris „gaidžiuką” pagavo,
priėmė. Na, ir suprask žmogau
tokią matematiką. O matemati
ka buvo paprasta: meno vadovas
Mykolas Bukša truk plyšk norėjo
savo meilužę į solistes įtaisyti.
Mat, nors ir senas jis buvo, bet
širdelė ne avelė, šieno nepaduosi.
O ta jo „fėja” man pasirodė ne
graži ir eilinio balselio choristė.
Tuojau po šio įvykio aš susilau
kiau daug užtarėjų, kurie buvo
girdėję mane dainuojant ir pikti
nosi teatro meno vadovybės elge
siu. Kitą dieną sutiktas dramos
teatro aktorius, režisierius ir tuo
metinis Radiofono direktorius
Antanas Sutkus man sako: „Ma
tyt, mūsų Bukša išprotėjo. Bet tu,
Augaityte, nesijaudink. Dainuosi
pas mus radio stotyje tris, ketu
ris kartus per savaitę — kiek tik
panorėsi! Mokėsime po 50 Lt už
koncertą*’. Ir tikrai aš turėjau
daug ir gerai apmokamų koncer
tų, bet visgi jaučiausi įžeista.
Vieną dieną kartu su draugė
mis užsukau į „Konrado” kavinę.
Netrukus atėjo ir profesorius J.
Herbačiauskas. Jis atokiau atsi
sėdo ir garsiai kreipėsi į mane:
„Panele Augaityte, ką dabar vei
ki?” Aš jam taip pat garsiai atsa
kiau: „Rusiškai mokausi, ponas
Profesoriau”. Jis man vėl: „Tai
ką, nori į Operos teatrą patekti?”
O aš jam: „Ponas Profesoriau,
tiek metų ir mokiausi, kad į te
atrą patekčiau”. Tuomet Herba
čiauskas pradėjo man aiškinti,

Šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 11 d.

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Juozė Augaityte (1906-1996)

jog Operos teatro vadovybė, neži
no, ką daro. Nors aš tikrai žino
jau, ko ji siekia.
Kitą rytą man skambina teat
ro administratorius Adomavičius
ir sako, kad už kelių dienų man
ir Dievaitytei bus paskirtas dar
vienas patikrinimas, tik reikės
dainuoti lietuviškai. Aš aiškinu,
jog ir aną kartą dainavau lietu
viškai. Bet Adomavičius labai
malonus ir teisingas žmogus, pui
kiai matė, kaip tas senis kombi
navo. Nuėjau aš į tą patikrinimą
ir gavau Mikaelos rolę Bizet ope
roje „Carmen”, o Dievaitytė —
Margaritą Gounod „Fauste”.
Tačiau jai vargšelei, ta partija bu
vo per sunki. Ariją „Angelai, gel
bėkit mane”, kur yra labai aukš
ta tesitūra, ji vos išdainavo, net
sunku buvo klausyti. Man viskas
sklandžiai išėjo, susilaukiau daug
karštų aplodismentų ir gražių gė
lių. Net laikraščiai apie tai rašė.
Nors į Lietuvą grįžau birželio 2
dieną, bet į teatrą buvau priimta
spalio viduryje, rodos, 13 dieną.
Tuo metu gulėjau ligoninėje —
pas daktarą Zubkų gydžiau gerk

lėje iškilusią votį. Nežinau, kas
man atnešė laikraštį su mano
nuotrauka. Iš spaudos ir sužino
jau, jog esu priimta į Operą. Bet
tuo senio persekiojimai nesibaigė.
Mykolui Bukšai einant vyriau
siojo dirigento pareigas, negavau
jokio vaidmens. Tas neteisybes
matė teatro direktorius V. Kasakaitis, kuris, statant „Pikų da
mą”, ir užrašė mane Piemenaitės
rolei. Lankau aš kiekvieną repe
ticiją, bet dirigentas neduoda
man nei dainuoti, nei vaidinti.
Tada Kasakaitis parašo raštelį
Bukšai ir įsako jam leisti man
dalyvauti repeticijose. O Bukša
paskaito tą raštelį ir sako: „Eto
ničevo nepomožet” („tai nieko ne
padės”). Ir meta jį ant grindų.
Man belieka nuryti tą karčią pi
liulę ir, grįžus namo, ašaromis
apsilaistyti. Tačiau aš vis tiek
kelis kartus per savaitę einu į
„Pikų damos” repeticijas — priva
čiai su balerinomis ir dainininkė
mis, V. Kalvaityte ir Alodija Dičiūte-Trečiokiene, repetuoju pie
menukų sceną. Pirmame spek
taklyje Piemenaitę vaidina Elz
bieta Kardelienė, bet antrajam
direktorius paskiria mane. Kai
prieš spektaklį susirenkame į re
peticiją, mūsų mielasis tenoras
Aleksandras Kutkus ir sako Buk
šai: „Maestro, juk Augaityte ne
turėjo nė vienos repeticijos, tegul
nors dabar parepetuoja”. O Buk
ša atrėžia: „Ana tancevat neumejet” (, ji šokti nemoka”). Aš tuo
met dirigento ir klausiu: „Maest
ro, iš kur Jūs žinote?” Ir nueinu
repetuoti. Mudvi su Alodija Dičiūte-Trečiokiene „tancavojame”,
kiti repeticijos dalyviai mums
ploja, o Bukša žiūri akinius nusi
smaukęs. Vakare spektaklis pra
eina labai gražiai — susilaukiu
karštų aplodismentų ir keleto
krepšelių gėlių. Taip su kančio
mis ir „pagimdžiau” savo pirmąją
operą, išgyvenusi daug skausmo
ir patyrusi visokių užgauliojimų.
Praeina keli mėnesiai, o aš tik
su ta Piemenaitės role ir „drau
gauju” — dainuoju ir šoku. Bet
netrukus išgirstu, kad turiu gerų
užtarėjų meno vadovybėje — tai
režisierių T. Pavlovskį ir dirigen
tą L. Hofmeklerį. Jie buvo nuėję
pas teatro direktorių A. Olėką-Žilinską prašyti, kad leistų man
dainuoti „Fauste” Margaritą.
Jiems atrodė, jog aš labai tinku
tai rolei. Bet direktorius atsakė:
„Negalima, nes dabar kartojamos
praėjusių metų operos”. Tuomet
mano užtarėjai sutiko su manim
70-ąji gimtadieni Švęsdama Juozė Augaitytė valso sūkuryje su sesers sūnum repetuoti savo laiku. Taip pra
slinko kelios savaitės, mėnuo. Pa
Kęstučiu Pliuškoniu 1976 m. gegužės 1 d. Philadelphijoje.

galiau gaunu dainuoti Margaritą
Hofmeklerio diriguojamame T.
Pavlovskio režisuojamame spek
taklyje. Pavlovski8 buvo mielas
žmogus ir puikus režisierius. Su
juo susipažinau tik grįžusi į Lie
tuvą. Tada kartu su savo palydo
vais — Stasiu Santvarų ir S. So
deika — užėjau pas jį, kad kart
karčiais pakoreguotų mano bal
są, nes buvau įsibaiminusi, jog
neatsitiktų taip, kaip su Adele
Galauniene, kuri, dainuodama
netinkamas roles, pertempė sty
gas. Vargšelė, ji viską vežė, kas
tik buvo kraunama, ir dėl to
anksti baigė dainininkės kaijerą.
O turėjo tokį gerą balsą. Tuomet
Pavlovskis man atsakė: „Jūs
dabar esate teatre su geriausiai
pastatytu balsu. Prieš Jus buvo
Emilija Mickūnaitė, bet, deja, ji
išvyko į Ameriką”. (Vėliau suži
nojau, jog Mickūnaitė, nuvažia
vusi į Philadelphįją, daugiau ne
bedainavo, augino vaikus ir anks
ti mirė.) Pavlovskiui aš vargo
daug nepridariau, nes Italijoje bu
vau Margaritos vaidmenį studija
vusi ir iš muzikinės, ir iš vaidy
binės pusės. Ir Margarita man pa
sisekė — spaudoje susilaukiau
daug gražių atsiliepimų.
Kartą ateinu į teatrą ir žiūriu
— skelbimų lentoje iškabintas
pranešimas, jog uždarame
„Fausto” spektaklyje Margaritą
turi dainuoti Juzė Augaitytė, o
Valentiną — Juozas Mažeika.
Bet mūsų pavardė? buvo užra
šytos vietoje kitų ištrintų pa
vardžių. Aš ir sakau: „Kokia čia
primadona atsisakė dainuoti už
darame spektaklyje?” O pasiro
dė, jog ta primadona ne savo no
ru buvo išbraukta. Mat Kauno
universiteto studentai, Šaulių
sąjungos nariai, užpirkę „Faus
tą”, pasipiktino, sužinoję, jog ja
me Margaritą dainuos P. Radze
vičiūtė, o Valentiną — Šulginas.
„Jūs mums visą šlamštą duoda
te, — piktinosi jie kasininkei. —
Jei taip, tai mes atsisakome
spektaklio”. Kasininkė jų ir
klausia: „Tai ko jūs norite?”
„Mes norime, kad dainuotų Au
gaitytė ir Mažeika”, — atsakė
triukšmaudami studentai, ku
rių buvo net devyni. Šią istoriją
išgirdau Laisvės alėjoje, susiti
kusi dramos aktorę Oną Rimaitę ir dr. Bronę Balšaitytę. Juodvi grįžo iš Šaulių sąjungos susi
rinkimo, kur girdėjo tą pokalbį
ir jį man perpasakojo. Jos juokė
si ir apkabinusios mane svei
kino.
Nežinau, ar Mykolas Bukša
tyčia, ar ne darė taip, kad aš ne
atrodyčiau geriau už jo favori
tes. Kartą mudu su Kipru Pet
rausku „Fauste” dainuojame
meilės sceną: „Taip tylu, taip
ramu, taip krūtinė alsuoja...”
Veiksmas vyksta vakare, Mar
garitos sodelyje, Kipras dainuo
ja labai tyliai pianissimo. Aš
pakartoju tuos meilės žodžius
piano pianissimo. Juk naktis,
negi rėksi. Tačiau per repetici
ją Bukša įsako man, kad duo
čiau jam savo klavyrą. Jį paė
męs, jis savo stipria ranka užra
šo — forte fortissimo. O užrašo
todėl, kad jo favoritė nesugeba
paimti aukštų gaidų ir jas pa
dainuoti pianissimo. Ir toje nak
ties tyloje aš turėjau rėkti kaip
beprotė. Bukšai pristigo drąsos
Kiprui Petrauskui įsakinėti, o
man jis savo galią parodė. Gal
aš čia per daug tam seneliui
priekaištauju, bet negaliu slėp
ti, kad tada buvo labai liūdna ir
skaudu, kai tokie dvasios uba
gai vertė mane antimuzikaliai
dainuoti. Tuo labiau, jog aš pa
ti iš savo gerbėjų daug priekaiš
tų susilaukiau. Jie stebėjosi:
„Kodėl tu tokioje vietoje taip
rėki, kur anksčiau tikrai gražiai
dainuodavai?” Aš ir sakau:
„Klauskite Bukšos”.
Ruošiantis mūsų operos ko

lektyvo gastrolėms į Vilnių,
Mykolas Bukša užsimanė, kad
jo favoritė dainuotų Margaritą
visuose spektakliuose. Bet teat
ro vadovybė nesutiko su tokiu
sprendimu ir administratoriui
Adomavičiui teko kviesti mane.
Tuomet į Vilnių vykau kartu su
Kipru Petrausku ir Antanu Kučingiu. Su jais ir dainavau
„Fauste” gastrolių uždarymo
spektaklyje. Tačiau ar galite įsi
vaizduoti, kad Mykolas Bukša
man nė vieno įstojimo nerodė.
Skambant trio „Angelai, gelbė
kit mane”, dirigentas mosteli
Faustui (Petrauskui), mosteli
Mefistofeliui (Kučingiui), o man
— nieko. Tiesą pasakius, man to
ir nereikėjo — aš savo partiją ir
be jo iš visos širdies traukiau.
Bet buvo publikoje žmonių, pa
stebėjusių šį atsitikimą. Viena
ponia, sėdėjusi pirmo aukšto
ložėje, net ėmė teirautis, kodėl
dirigentas Augaitytei įstojimų
nerodo, o kita sako: „Kad jai
nereikia, ji ir taip gerai žino”.
Aš manau, jog senis Mykolas
Bukša tada tikėjo, jog aš pasimesiu. Tačiau jis, vargšelis,
klydo.

Kauno Operos teatre man
daug rolių buvo paskirta, tačiau
mažai jų teko dainuoti, nes My
kolas Bukša pakankamai' favo
ričių turėjo. Pavyzdžiui, man
buvo įsakyta išmokti Zerlinos
partiją Mozart’o operoje „Don
Juanas”. Aš išmokau, dirigentas
Juozas Tallat-Kelpša patikrina ir
sako: „Labai gerai. Dabar moky
kis Donną Anną”. Nors Annos
nuolatinis verkšlenimas man
tikrai nebuvo prie širdies ir neža
vėjo taip, kai gyvas ir įdomus Zer
linos vaidmuo, bet aš jį paren

giau. Tuomet Tallat-Kelpša vėl
sako: „Dabar mokykis Antoniją
Offenbach’o „Hofmano pasako
se”. Aš ir tą vargšę džiovininkę
„kankinu”. Tačiau nei šios, nei
anksčiau išmoktų partijų man
taip ir neteko padainuoti. Iš
dalies suprantu, kodėl man taip
nesisekė: juk šios operos buvo la
bai retai statomos, nors jų repe
ticijos ir vykdavo. Taip vis
reikdavo laukti...laukti.

1966-ųjų metų sutikimas Philadelphijoje — LMKF Philadelphljos klubo valdyba:
(iš kairės) Rėdą Ardienė, Valerija Buinienė, Valentina Traunienė, Sniegą
Jurskytė, Juozė Augaitytė, Ona Šalčiūnienė ir Eleonora Mitalienė.

Juozė Augaitytė-Tamašauakienė savo namuose 1996 metų vasarą

Kai Vytautas Marijošius tapo
vyriausiuoju dirigentu ir My
kolas Bukša buvo nusodintas nuo
sosto, aš atsigavau, o kartu su
manimi — ir kiti nuskriaustieji.
Prie Bukšos kai 'kurios daini
ninkės, kad ir su silpnesniu
balsu, bet jei turėdavo vyrą ar
tėvą, užimantį valdžioje aukštas
pozicijas, gaudavo pagrindinius
vaidmenis. Ir kai tokia daini
ninkė uždainuodavo „Fauste”:
„Angelai, gelbėkit mane”, tai aš
iš tikrųjų pradėdavau melstis, jog
jie greičiau mane nuo tokio dai
navimo išgelbėtų.
Viena pirmųjų Vytauto Marijošiaus diriguojamų operų, kurioje
dainavau, buvo Puccini „Bohe
ma”. Marijošius man įsakė pa
ruošti Mimi vaidmenį. Kai paruo
šiau, jis patikrino, pagyrė ir leido
dalyvauti visose repeticijose. Ma
rijošius „Bohemą” statė kartu su
režisieriumi Petru Oleka. Jie abu
buvo labai muzikalūs ir mieli,
dirbdama kartu su jai# aš pajutau
tikrą atgaivą. Po to Marijošius
man pasiūlė Desdemoną Verdi
operoje „Otelio”. Tik administra
cija užrašė mane trečią iš eilės —
po A. Staškevičiūtės ir Antaninos
Dambrauskaitės — juk buvau iš
jų jauniausia, o ir į teatrą atėjusi
vėliausiai. Suprantama, kad
pirmenybė atiteko joms, nors ir
man retkarčiais duodavo parepe
tuoti. Vėliau Marijošius dirigavo
Wagner’io „Lohengriną”. Aš ga
vau Elzos rolę, bet ir vėl — trečioji
iš eilės. Muzikines repeticįjas lan
kiau ir keletą kartų jose man
teko dainuoti. Tik gavau iš difi- „
gento pastabą, kad per jautriai
atlieku tą vaidmenį. Vytautas
Marijošius aiškino: „Tu juk vaiz
duoji vokiškąją Elzą, todėl
dainuok šalčiau”. O aš bandžiau
priešintis: „Kaip galiu dainuoti
apie meilę šaltai?” Marįjošiųs
tuomet man dar kartą primįpą:.
„Neužmiršk, kad esi vokietė”.
Vieną ankstų rytą suskambo
telefonas — mane kuo skubiau
kvietė atvykti į teatrą. Nuvykusi
sužinojau, jog manęs laukia Kip
ras Petrauskas, Vytautas Marįjošius ir teatro direktorius. Jie
pranešė, kad vakare turėsiu dai-„4
nuoti Elzą „Lohengrine”. „Mieli
ponai”, — sakau aš jiems „Kaip
aš galiu dainuoti, jei nė vienos
vaidybinės repeticijos su jumis
nesu turėjusi”. „Bet juk Jūs iš
muzikinės pusės esate labai gerai
pasiruošusi”, — dar bandė kalbin
ti mane — Marijošius. Tačiau aš
vis tiek nepasidaviau: „Jei būtų
koncertas, mielai dainuočiau. Bet
su vaidyba, neįmanoma — nega
liu apsijuokti. Kitos Elzos parti
jos atlikėjos turėjo visas scenines
repeticijas, o aš — nė vienos”.
Taip ir išėjau, gražios pagundos
atsisakiusi.
Kartą Kipras Petrauskas
pakvietė mane dainuoti Juliją
Gounod operoje „Romeo ir Juli
ja”. Mat buvo kažkoks tos operos
jubiliejus. Muzikinį tekstą išmo
kau labai greitai. Režisierius J.
Stumbras (iš tikrųjų jis buvo reži
sieriaus padėjėjas) pagyrė mane,
kad gerai skamba, ir šiek tiek nu
rodė, ką veikti pirmajame veiks
me, o dėl tolimesnės eigos patarė:
„Čia su Kipru Petrausku sude
rinsite”. Bet Petrauskas atėjo tik
į generalinę repeticiją ir man
sako: „Taikykitės prie manęs, o
aš — prie Jūsų”. Deja, tik aš prie
jo taikiausi. Per generalinę repe
ticiją didžiulę staigmeną man
padarė orkestras. Kai baigiau
dainuoti pirmojo veiksmo ariją
„Leisk man”, tai visi orkestran
tai atsistojo ir laikydami savo
instrumentus gražiai man pa
plojo. Operos dalyvius toks artįptų elgesys nustebino, nes labai
retai orkestras kada taip elg
davosi. O paplojo jis man todėl,
kad Julijos ariją sudainavau ne
tonu ar pusantro tono žemiau,
kaip kitos solistės, o taip, kaip
buvo parašyta. Spektaklis praėjo
su dideliu pasisekimu, ir laik
raščiuose susilaukiau labai gra
žių recenzijų.
Vokiečių okupacijos metais
„Romeo ir Julijos” spektaklyje

(Nukelta į 3 psl.)
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Vilniuje, Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute, buvo prista
tyta stora, 652 puslapių knyga
Lietuvių rašytojų sąvadas. Pra
dėjęs vakarą, Rašytojų sąjungos
pirmininkas Valentinas Sventickas šj sąvadą pavadino iš
kiliausiu Rašytojų sąjungos lei
dyklos 1996 metais išleista kny
ga. Tai chronologiškai, pagal gi
mimo metus, trumpai sudėstytos
bibliografinės lietuvių rašytojų
anotacijos. Knyga apima 2,340
rašytojų, pradedant apie 1465
metus gimusių lotyniškų, pro
ginių eilėraščių autoriumi, Žy Henrikaa Nagys (1920-1996)
gimanto Augusto auklėtoju Jonu
Gal skaitytojams buš įdomu, kaip sąvade apibūdinami rašytojai.
Silvijum Sicilijiečiu, baigiant
pačia jauniausia, 1976 metais Atsiverčiau 339-ą puslapį ir pažodžiui nurašiau, kaip ir kas rašoma
gimusia, pirmąjį apsakymų rinki apie poetą Henriką Nagį. Štai: „1920 metų lapkričio 12 dieną
nį išleidusia prozininke Laura Mažeikiuose gimė Henrikas Nagys, poetas. Studįjavo Vilniaus, o 1944
Sintįja Černiauskaite. Knygos m. pasitraukęs iš Lietuvos — Innsbrucko, Freiburgo u-tuose. Gyveno
gale taip pat įdėtas rašytojų Kanadoje, redagavo Nepriklausomą Lietuvą, dėstė Montrealio u-te.
gimimo ir mirties datų kalendo Išleido poezijos knygas Eilėraščiai (1946), Lapkričio naktys (1947),
Saulės laikrodiiai (1952), Mėlynas sniegas (1960), Broliai balti aitva
rius bei vardyno rodyklė.
Kalbėdamas susirinkusiems, rai (1969), Prisijaukinsiu sakalą (1978), paskelbė kritikos straipsnių.
knygos autorius, Lietuvių litera Mirė 1996 m. rugpjūčio 3 d. Montrealyje”.
Panašiu būdu apibūdinami ir kiti rašytojai.
tūros ir tautosakos instituto teks
A.N.
tologijos skyriaus 'Vadovas
Vytautas Vanagas pasakė, kad
šiuo sąvadu jis tęsia Vaclovo sario 14 diena (pagal senąjį tinaitis, naujasis Nacionalinės
Biržiškos Lietuvių rašytojų kalen kalendorių — vasario 1 diena). premijos laureatas Jonas Striel
kūnas, prozininkai Bitė Vili
doriumi 1946 metais pokario Taip Vanagas ir įrašė sąvade.
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje „Gal dėl to Brazdžionis ir bus maitė, Vanda Juknaitė ir Jurgis
pradėtą lietuvių literatūros bib nepatenkintas, bet aš vadovavau Kunčinas. Po to, Rašytojų sąjun
liografinių duomenų sistemi si metrikų įrašais”, — sakė Vana gos leidyklos direktorius Vincas
gas. Panašiai ir su Henriko Na- Akelis, kalbėjo apie šios leidyklos
nimą.
Tiesa, Vytautas Vanagas dar gio gimimo data. Poetas pats tvir kitas 1996 metais išleistas kny
1987 metais paruošė ir išleido tino (ir autobiografijų knygoje gas. Pažymėjęs, kad šiai leidyklai
panašų sąvadą, bet dėl šaltinių Egzodų rašytojai parašyta), kad sukako šešeri metai, Akelis
stokos ir sovietinės cenzūros jis jis gimęs 1920 m. spalio 12 d. Bet pasakė, kad pernai (1996 metais)
buvo gerokai apipešiotas. Kom- vėlgi metrikos rodo, kad Henriko išleistos 34 knygos.
Surengtoje šių knygų parodė
partijOšcentro komitete net buvo Nagio gimimo data visu mėnesiu
išbrauktos kai kurių partiečiams vėlesnė — lapkričio 12 dieną. Šią lėje poetas Jonas Strielkūnas
nepatikusių, ypač išeivijoje gyve datą patvirtino ir ta pati jo brolio pasigedo savo vėliausio poezijos
nančių rašytojų pavardės (pavyz dvynio metrikose įrašyta gimimo rinkinio Žirgo maudymas.
džiui, Aušra Marija Sluckai- data. Sąvade Vytautas Vanagas „Tikrai šios knygos parodėlėje
vėlgi paliko taip, kaip metrikose nėra, nes jos niekur neaptikome,
tė-Jurašienė).
Naujasis sąvadas gerokai pasi įrašyta. O aš pagalvojau: kartais knygynai labai greitai pardavė
pildė —jame įrašyti svetur gyve ir metrikose gali būti ne tikroji visą rinktinės tiražą”, — paaiš
nantys lietuvių rašytojai, trem gimimo diena, o ta, kurią iš lubų kino Rašytojų sąjungos pirmi
ties, lagerių, rezistencijos litera nurodė kūdikį atnešę krikštyti tė ninkas Valentinas Sventickas,
tūros kūrėjai. įtraukti ne tik poe vai ar kūmai. Galėjo ir jie suklys pridurdamas, kad gal derėtų
išleisti antrąją Žirgo maudymo
tai, prozininkai, dramaturgai, bet ti...
laidą. Sventickas taip pat
ir literatūros tyrinėtojai, kritikai,
* * *
pranešė, kad Lietuvių literatūros
vertėjai ir kiti, išleidę bent po
ir tautosakos institutas jau pra
vieną knygą arba turintys reikš
deda
rengti lietuvių literatūros
Po
Lietuvių
rašytojų
sąvado
pri

mingesnių publikacijų perio
statymo savo kūrybą susirinku- enciklopediją. Joje atsispindės ir
dikoje.
Vytautas Vanagas papasakojo, siems skaitė šios knygos per- išeivijoje sukurta mūsų literatūra
kaip rengdamas sąvadą jis rinko sonažai — poetai Marcelijus Mar- bei jos kūrėjai.
ir naudojo įvairius šaltinius —
literatūrinius, archyvinius, net
žodinius. Norėdamas tiksliai ir
pamatuotai nustatyti rašytojų
gimimo bei mirties datas bei vie (Atkelta iš 2 psl.)
sceninės buvau paruošusi, nes
toves, autorius daug dirbęs cent
riniame ir kituose archyvuose, atsilankė vienas vokiečių kapi turėjau su kompozitoriumi Stasiu
ieškodamas rašytojų gyvenimo tonas, kuris, susižavėjęs mano Šimkumi pasirodyti teatro komi
pradžią bei pabaigą paliudijančių dainavimu, teatro direktoriui sijai. Bet kai mane perkėlė į
metrikų ir kitų dokumentų. pareiškė, jog norėtų, kad aš atlik Vilnių, nors ir buvo labai gaila,
Vanagas apgailestavo, kad dalies čiau jo kūrinį su Radiofono į tos gražios operos kolektyvą jau
rašytojų metrikų nepavyko suras orkestru. Direktorius pakvietė „netilpau”.
Kartą Kauno Operos teatro ko
ti, todėl teko remtis kitais pri mane ir Radiofono orkestro diri
gentą Jeronimą Kačinską ir su ridoriuje susitikau dirigentą J. T.
einamais šaltiniais.
Pasibaigus oficialiai pristatymo pažindino mus su tuo uniformuo Jis mane susistabdo ir sako:
daliai, Vytauto Vanago paklau tu muziku. Tačiau tas jo kūrinys, „Pasiimk ‘Madame Butterfly’
siau, kaip jis rinko ir „kanoni Viešpatie, vieni disonansai! klavyrą ir mokykis Butterfly
zavo” išeivijoje atsidūrusių rašy Išmokau aš jį su pianinu greitai, rolę”. Aš mintyse apsidžiaugiau,
tojų gyvenimo datas, darbovietes, bet kai prasidėjo repeticijos su or bet neilgai mane tas džiaugsmas
specialybes, kitus duomenis. kestru, tai atrodė, kad mes guodė. Netrukus pą šio įvykio,
Vanagas paaiškino, kad ir Lietu „priešai”. Bet po kelių minučių stovint man kartu su kitais kole
vos archyvuose surado kai kurių „susidraugavome”. Iš Klaipėdos gomis teatro fojė, prie manęs
egzodo rašytojų gimimo metrikas, konservatorijos laikų pažįstamas prisiartina tas pats dirigentas ir
be to, naudojosi Boston’e išleista fagotistas K. Paulauskas tuomet švelniai pradeda „masažuoti”
Lietuvių enciklopedija, sekė man ir sako: „Juzyte, tu ste man šoną. Aš nežymiai pasilen
Drauge, Tėviškės žiburiuose, ki buklus darai. Kaip gali dainuoti kiu į priekį, bet ir jis savo poziciją
tuose išeivijos laikraščiuose tokius disonansus? Keletą kartų keičia, artėdamas prie manęs.
skelbiamus nekrologus, kitą maniau, kad tu klysti, net su savo Tuomet pažvelgiu į jį ir tyliai
informaciją, to paties siekdamas fagotu tyliai patikrinau, tačiau sakau: „Maestro, jūs apsirikote.
net sekė „Amerikos balso” radijo pasirodė, jog teisingai intonuoji”. Čia stovi Augaitytė”. Na, po kiek
Be jau minėtų vaidmenų Kau laiko žiūriu — skelbimų lentoje
žinias. Žodžiu, naudojo įvairius
prieinamus šaltinius, netgi ne dar dainavau Inezą Verdi parašyta, jog aš jau ne Butterfly,
pokalbius su pačiais rašytojais. „Trubadūre”, Laurettą Puccini o tik Pinkerton’o žmona Ket.
Bet šiaip ar taip, patikimiausiais „Gianni Schicchi”, Puosettą Tada nutariau pirmą kartą už sa
liudytojais pasirinko archyvuose Massenet operoje „Manon”, ve pakovoti ir nueiti pas teatro
Eleną Delibes operoje „Lakme”, direktorių. Nuėjau ir sakau jam:
aptiktas metrikas.
Dėl to pasitaikė ir kuriozų. An Ramunę Karnavičiaus „Graži „Ponas direktoriau, aš tos rolės
tai Bernardas Brazdžionis po noje” ir Sofiją „Radvile Perkū nedainuosiu”. O jis mane pra
kalbiuose tvirtino, kad jis gimęs ne”, Eglę ir Vaidilutę Miko Pet deda įtikinėti, kad reikia dai
ne anksčiau ir ne vėliau, o per rausko „Eglėje žalčių karalie nuoti ne tik didelius, bet ir mažus
Grabnyčias. Bet Lietuvos archy nėje”, Danutę Stasio Šimkaus vaidmenis. Aš jam išvardinu,
vuose aptiktos metrikos rodė, kad „Pagirėnuose”. Pastarąjį vaidme
(Nukelta į 4 psl.)
jo gimimo data — 1907 metų va- nį iš muzikinės pusės ir iš dalies

Devynios dešimtys pavasarių

Jau jėgų nebėra žvelgt į vidų.
Ir nėra — kas ramins ir paguos...
Ko tu klaidžioji tartum paklydęs
tarp palaukių ir slėnių ūkuos?

Tai, kas buvo jauna ir šventa
ir mėgino aukštybėj sparnus —
praeitis, kurioje negyventa,
kuri krist ir išnykti panūs.

Ko tu klaidžioji tartum paklydęs
tarp palaukių ir slėnių ūkuos?
Jau jėgų nebėra žengt į vidų
ir nėra — kas apglėbs ir paguos —

AKMENYS

Lyg upės dugno akmenims — nereikia nieko
mums karūnuotųjų pulke, kur žinančiam gūdu.
Mes vis dar ateity, ir pirštai mūs nesiekia
nei jūsų laiko, nei pilkų veidų.
R. Čarna

Raupais vergystės išrašytos kaktos —
ką jos supras be siekio: sau ir sau?
Nereikia aikščių, kur save uždegtum,
kad būtų bent vaikų akims šviesiau...

Roberto Keturakio portretas
Popierius, tuftas. 1990.

KELIAS

Bet reikia jau žinojimo, kad ateity
dar esame ir niekas mūs negirdi',
nors siekiam jūsų dvasią, jūsų širdis.

Tai vaiko noras: posmuose sudėti
pasaulį jaukų lyg akmenėlius
dėžutėn — šiurkštūs, švelnūs, kanapėti,

Lyg upės dugno akmenys — šalti.

BURTAŽODIS

paslėpę atspalvius melsvus, rudus, žalius.
Atrodo — pasiseks, tik debesys praslysta
ir nepaklūsta norams. Jų kelius

Kažin ar esam įgalioti tapt erdvės balsu...
Nereikia erdvės balso — ji kitaip byloja.
Švilpynė suokia štai — ir nebaisu,
kad niekas mūs negirdi, niekas neužstoja.

vien vėjų sutalpina karalystė.
Nusvyra rankos, nes kol tu žaidi,
kitiems užginta tapt žaislais ar klysti.

Neklausk kam šnabždame per sausrą ir gaisrus,
ką stengiasi žmogus įspėti kaip poetas,
nes vieną kartą kažkuriam išsprūs
burtažodis — ir laikas bus laimėtas!

Budėk per amžius, siela, atidi
kelionei, kurioje tik vaikas gali
dėliot akmenėlius — jie jaukūs ir šilti.
O tau — pasaulių dulkės begalinis kelias

DRABUŽIS IŠ TAMSOS

Šviesa nei stiklo dulkės
ar žalvarnio sparnai
nelyg snieguolės smulkios
Ir tųjen — iš tenai
Tai laikas padėkoti
kad nematei manęs:
kam vėjyje akuotas?
keliūtėj — šamanuos?

Ir padėkoti metas
kad guost neketinai
kad rankos tos — kaip ledas
kaip ašmenys — delnai

Nieks lopšio nelingavo
neženklino tiesos
todėl drabužis tavo
iš verksmo ir tamsos

PASIUNTINYS
Kaip paukštis iš rankų išsprūdo spurdantis laikas,
tiek daug žadėjęs ir suokęs,
kad artėja palaimos vieta.
Šitam pasauly nei garbės, nei duonos nereikia
jeigu nesupranti
ką gieda klūpąs elgeta.

Bent kartą palieski, sveteli tylusis, —
man niekas šviesos
su tamsa nesumainys!
Gyvenimas trumpas, bet užtenka ir pusės,
kad nejaustum, kas bus
užmaršties pasiuntinys.

BAISU - NEBAISU

BEVARDŽIAI

Man nebaisu, kad elgetų būry
manęs neatpažįsta seserys. Bičiuliai
skatiką švysteli po kojom. Jų tauri
užuojauta po krūtine dar guli,

Mėnulio sniegas mėlynas. Linksmokas
šviesos grįžimo laikas. Ir laukti svečiai
Gyvenimą matuoti metais neišmokau,
bet tai manęs negelbės. Atvirkščiai...

Man nebaisu, kad tujen negali
be ašarų pažvelgt į mano veidą skurdų,
bet man baisu, kad tu manęs gaili,
užmiršusi spalvas ir pasakų, ir burtų.

Išdrįst ir patikėti, jog kas kartą
išblunka prasmės, sekusios mane.
Kažkas artėja ir neturi vardo —
kaip maimė audrai telkiantis, kaip nežinia.
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Mažoji — Prūsų Lietuva — Karaliaučiaus kraštas
(Atkelta iš l'ps’..)
rusų kariuomenė buvo išvesta iš
Baltijos valstybių. Jo nuomone,
ta grėsmė Lietuvai yra ypač di
delė ir reikia pastangų, kad rusų
kariuomenė būtų ištraukta iš
Lietuvos, o Karaliaučiaus kraštas
pilnai demilitarizuotas.
ALTas 1993 metais savo suva
žiavime priėmė tokio turinio
rezoliuciją: „Siekiant Pabaltijo
valstybių saugumo ir Rytų
Europos stabilizacįjos, reikalauti
Rusijos kariuomenės išvedimo iš
Karaliaučiaus (Kaliningrado) sri
ties ir tos srities pilnos demilitarizacijos”.
Amerikos Laisvės lygos pastan
gomis, JAV Kongreso atstovas iš
Kalifornijos Christopher Cox pa
siūlė Kongresui priimti rezoliu
ciją Karaliaučiaus krašto demilitarizacijos klausimu. Rezoliucija
buvo Kongreso priimta ir Iilinois
atstovui Diek Durbin remiant,
perkelta į Senatą, kur laukiama
tos rezoliucijos patvirtinimo.
ALTas savo 1994 metų Kongre
se ir 1995 metų suvažiavime pri
ėmė tokio turinio rezoliuciją:
„Karaliaučiaus kraštas nebuvo ir
nėra Rusijos teritorijos dalis.
1945 m. Potsdamo-Berlyno konfe
rencija nutarė Karaliaučiaus
kraštą pavesti laikinai administ
ruoti Sovietų Sąjungai iki Euro
pos Taikos konferencijos. ALTo
Kongresas laiko Karaliaučiaus
krašto ateitį neišspręstu ir atvi
ru klausimu ir paveda ALTo cen
tro valdybai sudaryti komisiją
memorandumui paruošti ir
paruoštą memorandumą įteikti
JAV Prezidentui, prašant su
šaukti Europos Taikos konfe
renciją, vykdant 1945 m. Pots
damo konferencijos nutarimus.
Europos Taikos konferencijoje be
kitų klausimų turėtų būti spren
džiamas Karaliaučiaus krašto
klausimas: iš Karaliaučiaus kraš
to turėtų būti išvesta visa ten
esanti Rusijos kariuomenė ir
Karaliaučiaus kraštas pavestas
JT globai, atsižvelgiant į is
torines ir etnografines Lietuvos
sienas”. Komisija buvo sudaryta,
jos sudėtin pakviečiant: Vilių Pėteraitį, Ramūną Buntiną, Algi
mantą Gurecką, Algį Regį, Joną
Dainauską ir Joną Valaitį. Ši
komisija 1996 metų ALTo suva
žiavimui pristatė paruoštą JAV
Prezidentui memorandumą,
kuris suvažiavimo buvo vien
balsiai priimtas.
Čia pateikiama santrauka.

ALTo memorandumo JAV
Prezidentui, kuriame pa
reiškiama, kad Amerikos lietu
viai visų pasaulio lietuvių ir
Karaliaučiaus srities senųjų
gyventojų vardu prašo JAV pre
zidentą tarpininkauti svarbiame
tarptautinės padėties sprendime:
1. Sušaukiant Europos Taikos
konferenciją, kaip tai numatyta
1945 metais Potsdamo konfe
rencijos.
2. Reikalaujant Karaliaučiaus
srities demilitarizacijos, pašali
nimui nuolatinės grėsmės Lie
tuvai ir kitiems rytinės ir šiau
rinės Europos kraštams.
3. Paremti Karaliaučiaus kraš

to tikrųjų gyventojų Biekimą
sujungti tą sritį su Lietuva ir
tuomi įgyvendinant nuolatinę
taiką ir tos srities saugumą.
Prie memorandumo buvo pridė
ta ši dokumentacija:

JAV Kongreso atstovo
Christopher Cox rezoliucija

1996 metų Kovo dešimtąją JAV LB suruoštoje politinėje popietėje Detroit’e
kalba buvęs JAV Valstybės departamento Baltijos valstybių skyriaus vedėjas
Paul Goble.
Jono Urbono nuotrauka

Tilžės Aktas
Pristatančiame Tilžės aktą įva
de, paruoštame Algio Regio,
teigiama: „Ši Mažosios Lietuvos
(dabar Kaliningrado) sritis Tautinės Tarybos deklaracija Lietu
vos Respublikos vyriausybės
1919 m. balandžio mėn. (kartu su
žemėlapiu, nurodančiu jos terito
riją) buvo pristatyta Aliantų
Taikos konferencijai per jos
pirmininką. Aliantai (drauge su
JAV) pripažino lietuvių aspi
racijas teisėtomis, tačiau dėl žy
mios krašto germanizacijos, jie
sutiko pritarti susijungimui su
Lietuvos Respublika tik šiaurinei
krašto daliai su Klaipėdos mies
tu. Karo meto nacistinės Vokie
tijos ir komunistinės Rusijos
įvykdytas Mažosios Lietuvos
genocidas, dar ir dabar beteisiškai tebesitęsiantis to krašto militarinėje okupacijoje, palieka
1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės
Aktą svarbiu faktoriumi jo toli
mesniam atstatymui ir susivie
nijimui su Lietuvos Respublika.

Karaliaučiaus krašto
(Kaliningrado) dabartinės
tarptautinės teisės statusas
Čia pateikiamos ištraukos iš
Algimanto Gurecko paruošto
teksto:
„Atsižvelgiant į Prūsų Lietuvos
ir Karaliaučiaus krašto istoriją ir
etniką, į Potsdamo konferenciją,
į 1990 metų 2-4 konferenciją ir į
Helsinkio aktą, pasisakantį už
tautų teisę laisvai pasirinkti sa
vo valstybinę santvarką, pri
einamą prie šių išvadų:

a. Tautų laisvo apsisprendimo
teisė priklauso ne nuo kolonistų
rusų, bet nuo tos srities autoch
tonų prūsų, panašiai kaip JT
buvo nutarta vakarinio Sacharos
krašto dispute: čia buvo nutarta,
kad plebiscite balsavimo teisę
gavo ne kolonistai, bet originalūs

to krašto gyventojai.
b. Septynios galimybės spren
džiant Karaliaučiaus krašto
ateitį:
1. Karaliaučiaus kraštas pasi
lieka Rusijai.
2. Sugrįš Vokietijai.
3. Atiteks Lenkijai.
4. Bus padalintas tarp Lenkijos
ir Lietuvos.
5. Taps atskiru nepriklausomu
kraštu.
6. Bus paverstas tarptautine
zona.
7. Bus priskirtas Lietuvai”.
Algimantas Gureckas pasisako
už paskutinę galimybę ne tik dėl
istorinių ir etninių priežasčių, bet
ir Europos saugumui ir sta
bilumui užtikrinti.

Kongreso rezoliucija, patvir
tinta Senato, pasisako už: a. Kaliningrado-Karaliaučiaus srities
demilitarizaciją ir visos Rusijos
Federacijos kariuomenės ištrau
kimą iš šios srities; b. Kaliningrado-Karaliaučiaus srities admi
nistracijos perdavimą iš Rusijos
Federacijos į Tarptautinę žinybą; Mažosios Lietuvos genocidas
c. Tarptautinei ir regionalinei
Tekste, paruoštame Jono Daiagentūrai pavedimą ištirti ir at nausko, sakoma:
statyti tos srities gamtos aplinkos
„Turbūt pasaulyje nėra žiau
išsaugojimą.
resnio genocido kaip Mažosios

Lietuvos 1944 metais rusų ka
riuomenei okupavus šį kraštą.
1944 m. spalio 16 d. trečiojo
Baltarusijos fronto vadas armijos
generolas Ivanas Černiachovskis,
pasirengęs pulti Rytprūsius, savo
įsakyme kariuomenei skelbė:
„Dabar mes stovime priešais ur
vą, iš kurio fašistiniai grobikai
mus puolė. Mes būsime paten
kinti tik tada, kai visus juos iš
naikinsime. Jokio pasigailėjimo.
Nesigailėkite nei vieno. Iš fašis
tų krašto turi likti dykuma”.
Rašytojas Ilija Ehrenburg pro
pagandiniame lapelyje šaukė:
„Žudykite, žudykite! Juk nėra
tokio tarp jūsų, kuriam būtų
nekaltų vokiečių. Kalti visi — ir
gyvieji, ir negyvieji. Išprievar
taukite vokiečių moteris ir tokiu
būdu palaužkite jų dvasinį išdi
dumą. Žudykite, šlovingieji ir ne
nugalimieji raudonarmiečiai”.
Šie įsakymai buvo visiškai
įvykdyti ir Karaliaučiaus kraštę
iš dviejų milijonų gyventojų liko
tik keli tūkstančiai.
* ♦ *

1917 metais Amerikos Lietuvių
Taryba įteikė JAV prezidentui
Woodrow Wilson memorandumą,
pasisakantį už ateities Lietuvos
atstatymą, įjungiant į ją visas
žemės Didžiosios Lietuvos ir
Mažosios Lietuvos su Klaipėdos
uostu.
1919 metais Paryžiaus Versailles konferencijoj buvo priimti
prezidento Woodrow Wilson 14
punktų. Keturioliktas punktas,
pasisakantis už laisvą tautų apsi
sprendimo teisę, sudarė progą
Versalyje dalyvaujantiems Ame
rikos lietuvių atstovams, Lietu
vos Tarybos atstovams ir Mažo
sios — Prūsų Lietuvos Tautinės
Tarybos atstovui Viliui Gaiga
laičiui pateikti reikalavimą: išva
duoti Mažąją Lietuvą iš vokiečių
jungo, sujungiant Mažąją Lietuvą
su Didžiąja Lietuva.
Nors Versalio Taikos konferen
cija nepriėmė rezoliucijos tuo
klausimu, bet ryškiai prisidėjo
prie Klaipėdos krašto prijungimo
prie Didžiosios Lietuvos.
Po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos, t.y. 1945 metais daugiau
sia prie Karaliaučiaus krašto
klausimo kėlimo, kad Mažoji
Lietuva su Karaliaučiaus kraštu
susijungtų su Didžiąja Lietuva,
prisidėjo Mažosios-Prūsų Lietu
vos lietuvininkai — pavieniai ar
per savo organizacijas ir
politinius veiksnius.
1946 metais atsikūrusi Mažo
sios Lietuvos Tautos Taryba,
vadovaujama Erdmono Simonai
čio, paskelbė Fuldos Aktą: „Mes,
Mažosios Lietuvos lietuvių atsto
vai, turėdami galvoje Atlanto
Chartos trečią straipsnį [žmonių
teisę pasirinkti sau valdžią],
pakartojamai pareiškiame savo

tvirtą valią atsiskirti nuo Vokie
tijos ir susijungti su savo tautos
kamienu bendroje Lietuvos vals
tybėje”.
1953 metais Mažosios Lietuvos
Tautos Taryba, pasivadinusi
Mažosios Lietuvos rezistenciniu
sąjūdžiu, buvo priimta į VLIKą.
Jos pastangomis 1991 metais
VLIKas, prieš uždarydamas savo
veiklą, paskelbė Mažosios
Lietuvos deklaraciją: „VLIKas,
prieš pabaigdamas savo veiklą,
paskutiniame kongrese kreipiasi
į Vakarų pasaulio politines jėgas,
kad jos padėtų pastangas ištrau
kiant rusų militarines jėgas iš
Mažosios Lietuvos ir kad Mažoji
Lietuva susijungtų su Lietuva”.
Mažosios Lietuvos rezistencinis
sąjūdis su šia VLIKo deklaracija
kreipėsi į Amerikos lietuvių ir
Lietuvos politikus: Stasį Lozorai
tį — ambasadorių JAV; Vytautą
Landsbergį — Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos pirmininką,
vėliau Algirdą Brazauską — Lie
tuvos prezidentą ir kitus, išsky
rus ambasadorių Stasį Lozoraitį,
kuris iškėlė Karaliaučiaus srities
priklausomybės Lietuvai klau
simą, visi kiti, bijodami pakenkti
Lietuvos-Rusijos santykiams,
tylėjo. Ambasadorius Stasys
Lozoraitis susilaukė aštrios kriti
kos iš Lietuvos politikų. Pasitari
muose su Rusijos atstovais buvo
pasiektas rusų kariuomenės iš
traukimas iš Lietuvos teritorijos,
o apie Karaliaučiaus krašto demilitarizacįją net nebuvo užsiminta.
Vytautas Landsbergis savo kal
bose yra daug kartų minėjęs, kad
Lietuva neturi jokių teritorinių
(suprask Karaliaučiaus krašto
teritorijos) problemų su Rusija ir
kad tai yra viena iš sąlygų Lietu
vai būti priimtai į NATO.
Šiandien, po konservatorių
Seimo rinkimų laimėjimo, Vytau
to Landsbergio — dabartinio
Lietuvos Parlamento pirmininko
pažiūra į Mažosios Lietuvos klau
simą turbūt nepasikeis. Nebent
jei įvyktų antras stebuklas —
politiniai pasikeitimai Rusijoje,
sudarydami sąlygas Karaliau
čiaus klausimą spręsti, vykdant
Potsdamo Konferencijos nuta
rimą Europos Taikos konfe
rencijoje. Politiniame gyvenime
pasitaiko nemažai nelauktų atsi
tikimų: šios dienos stebuklas
tampa rytojaus dienos realybe.
Lietuvos žmonės (su mažomis
išimtimis) Karaliaučiaus proble
mos neužmiršta. Laisvos Lietu
vos ir lietuvių užjūrio spaudoje
dėl Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio ALTo memo
randumo šios srities klausimas
yra plačiai komentuojamas.
Lietuvoje įkurta Mažosios
Lietuvos reikalų taryba, vado
vaujama Vytauto Šilo, renka
reikšmingą dokumentinę medžia
gą būsimoms tarptautinėms kon
ferencijoms. Ši monografija pava
dinta Grąžink kas ne tavo. Lietu
vininkų žemė priklauso Lietuvai.

Lietuvoje išleistose knygose
Lietuvininkų žodis ir Lietu
vininkų kraštas, istorikas Algir
das Matulevičius atsako į klau
simą: kodėl Rusijos imperijoj
lietuviai nesurusėjo, o Vokietijos
imperijoj suvokietėjo. Daugiausia
prie Prūsų germanizacijos pri
sidėjo 1872 metais kaizerio 'Vil
helmo potvarkis, uždraudžiantis
dėstyti lietuvių kalbą mokyklose
ir išstūmimas lietuvių kalbos iš
kasdieninio gyvenimo. Dėl šio potvarkio tėvai ir seneliai kalbėjo
prūsiškai ir lietuviškai, bet jų
vaikai jau vokiškai. Vieni jų pasi
vadino lietuviškos prūsiškos
kilmės vokiečiais, o kiti jau Rytprūsių vokiečiais.
Silvįjos Peleckienės knygoje
Skaudūs pokario prisiminimai
aprašomos Karaliaučiuje vyku
sios žudynės ir iš Mažosios Lie
tuvos atbėgę vaikai į Lietuvą va
dinami „vilko vaikais”.
Iš Lietuvoje pasirodžiusių
gausių straipsnių laikraščiuose
apie Karaliaučiaus kraštą pami

nėtini:

Dr. Jonas Valaitis — patologas-gydytojas, Čikagos universi
teto Patologijos skyriaus kliniki
nis profesorius ir Liuteronų ligo
ninės Čikagoje Patologuos labora
torijų direktorius. Plačiai reiškia
si lietuvių politinėje veikloje.
Šiuo metu yra Amerikos lietuvių
socialdemokratų sąjungos pirmi
ninkas ir Lietuvos Socialdemok
ratų partįjos atstovas Amerikoje,
ALTo tarybos narys ir ALTo
Karaliaučiaus reikalais komisįjos
pirmininkas.

Vytauto Landsbergio Lietuvos
aide — Karaliaučiaus krašto
priklausomybės teisinis aspek
tas”;
Kęstučio K. Girniaus Atgimime
— „Lietuvos ir Rusijos interesai
skiriasi”;
1994 metais Politinis simpo
ziumas, vykęs Kauno Vytauto Di
džiojo universitete — „Karaliaučiaus-Tvankstės krašto prob
lemos”. Dalyvavo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos bei Lietuvos
užjūrio politikai, teisininkai ir is
torikai;
Domo Kauno Lietuvos žiniose
1993 metais Luebecke, Vokieti
joje, įvykusioje tarptautinėje kon
ferencijoje: „Prūsija, jos savimonė
praeityje ir dabar”;
Armino Norkaus Lietuvos aide
— „Karaliaučiaus kraštas: mi
tologija ir laisvoji ekonominė
zona”.
Tai tik keli pavyzdžiai iš dau
gelio straipsnių, pasirodžiusių
Lietuvos laikraščiuose, nekal
bant apie gausius straipsnius
Drauge ir Tėviškės žiburiuose: Jo
no Dainausko, Algio Regio ir
kitų. Laimė, kad Lietuva ir Lietu
vos užjūris turi laisvą spaudą,
keliančią Karaliaučiaus srities ir
Mažosios Lietuvos likiminius
klausimus ateities Lietuvai.

Baigdamas noriu prisiminti
dvi labai reikšmingas publika
cijas: Mažosios Lietuvos fondo
išleistą Martyno Brako knygą
Mažosios Lietuvos politinė ir
diplomatinė istorija ir Jono
Stiklioriaus Naujienų atkarpoje

išspausdintą straipsnį „Mažoji
Lietuva tarptautinėse sutartyse”.
Šių dviejų Mažosios Lietuvos
veikėjų raštuose labai nuosekliai
aprašoma Mažosios Lietuvos pra
eitis, dabartis ir ateitis. Tos atei
ties misija yra Mažosios Lietuvos
susijungimas su Didžiąja Lietu
va. O ateities vizija yra visų lietu
vių bendros pastangos tarptauti
nėse konferencijose kelti Mažo
sios — Prūsų Lietuvos likiminį
klausimą.
Noriu pabaigti Jono Stiklio
riaus 1956 metais Naujienų at
karpoje išspausdintomis išva
domis: „Tad galima padaryti iš
vadą, kad sovietų jėgai subyrėjus,
mes visi drąsiai galėsime stoti
prieš laisvąjį pasaulį ir pareikšti
savo teises į visą Mažąją Lietuvą,
nes jos yra ne tik gerai pagrįstos
bet geresnės už kitų pretendentų
keliamus klausimus. Tad ir gali
me, net turime gaivinti viltį, kad
visos Mažosios Lietuvos dalys
dabar drauge su Didžiąja Lietu
va, atėjus laikui, susįjungs su ja
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Devynios dešimtys
pavasarių
(Atkelta iš 3 psl.)
kiek mažų esu dainavusi, aiš
kinu, kad šito nedainuoju ne dėl
to, jog mažas, o už ką jis man yra
skiriamas. Ir pažadu, jei direk
torius to reikalo nesutvarkys,
nušviesti jį tikroje šviesoje. Reži
sieriui pasakau, kad nerašytų
manęs Ket rolei, nes aš vis tiek
repeticijų nelankysiu. Bet vieną
rytą, jau komunistams įsiviešpa
tavus Lietuvoje, skambina man
mielasis teatro administratorius
ir sako, jog turiu atvykti į „Madame Butterfly” repeticiją. Aš su
viltimi jo klausiu: „Butterfly
vaidmeniui?”. Jis atsako: „Ne,
Ket partijai. Dabar jau priva
lote”. Repeticijas lankiau — juk
kitaip būčiau bilietą į Sibirą
„išsipirkusi”. Tai matote, kas at
sitiko, kai neleidau šonelio pagla
monėti.
Didelis džiaugsmas buvo daly
vauti įvairiuose koncertuose.
Kartu su Aleksandru Kutkumi,
Antanu Kučingiu, Šaulių sąjun
gos choru ir Operos teatro orkest
ru dainavau Beethoven’o ora
toriją „Kristus Alyvų darže”.
Keletą kartų šį kūrinį atlikome
Operos teatre, gastroliavome
Ukmergėje. Publikos visur buvo
me gražiai priimti. Dainavau ir
Stasio Šimkaus kantatą „At
sisveikinimas su Tėvyne”, porą
sykių Rossini „Stabat Mater”.
Tik ką atvykusi iš Italįjos į
Kauną, gavau pakvietimą va
žiuoti koncertuoti į Rygą drauge
su kažkokiu jaunimo choru, ve
damu K. Griauzdės. Ir ten susi
laukiau labai puikių įvertinimų.
Visoje Rygoje ėję laikraščiai
ypačiai gražiai atsiliepė apie
mano dainavimą. Tuomet Lietu
vos atstovybėję Rygoje dirbo dr.
Albertas Gerutis. Jis iš žydų laik
raščio išvertė mano koncerto re
cenzijas ir nusiuntė jas į Kauną,
kur jas išspausdino Lietuvos aido
rytinė laida. Atsimenu visą tą
didelį aprašymą, kuris man, nusi
vylusiai teatru, buvo didelis at
pildas ir ateityje daug pasitarna
vo. Buvau kviečiama dainuoti ne
tik Kaune rengiamuose koncer
tuose, bet ir mažesniuose Lietu
vos miestuose. Daug kartų Švie
timo ministerija siuntė mane į
Rygą, Taliną, ypač Vasario
16-osios proga, kvietė mane ir
Radiofonas. Kartą man akom
panavo A. Smilgaitė-Dvarionienė. Tie koncertai visada buvo
didelė dvasinė atgaiva.
Kai iš Kauno persikėliau į
Vilnių, tai prasidėjo mano
gražiausios dienos, kurias miniu
su pagarba ir meile. Dirigentu
tuomet dirbo maestro Jeronimas
Kačinskas— nepaprastai mielas
žmogus ir puikus muzikas. Vil
niaus Operos teatro atidarymas
vyko labai iškilmingai. Į jį susi
rinko visa didžioji lietuviškoji bei
vokiškoji (okupantų) valdžia ir
artistus apdovanojo gėlėmis. Po
pirmojo spektaklio vyko vaišės
pas miesto burmistrą Karolį Dabulevičių. Jose dalyvavo lietu
viškos valdžios tarėjas Pranas
Germantas, taip pat vokiečių
komisaras. Su valdžia sėdėjo ir la
biausiai pagerbti Operos dalyviai
— tarp jų ir aš su Kipru Pet
rausku. O Mykolas Bukša buvo
paliktas su orkestru, choru bei
kitais solistais ir tapo labai nuže
mintu. Vilniuje jis dirigavo
atidarymo spektakliui ir, rodos,
dar penkis kartus, bet neturėjo
pagarbos. Žinoma, kad to senio
skriauda man bei kitiems jau
buvo paaiškėjusi. Todėl jis davė
„fugą” atgal į Kauną.
Vilniuje ypačiai daug koncerta
vau. Atsimenu sovietmečiu kar
tu su a.a. Antanu Kučingiu

atkursiamoje nepriklausomoje
Lietuvos valstybėje ir bendrai
džiaugsis laisve”.
„Mes, Mažosios — Prūsų Lietu
vos lietuvininkai ir Didžiosios
Lietuvos lietuviai nenurimsime:
Karaliaučiaus kraštas yra mūsų,
bet ne rusų”.

buvome pakviesti dalyvauti
Filharmonijos salėje vykusiame
čiurlioniečių vyrų choro meti
niame sukaktuvių minėjime.
Mums turėjo akompanuoti Jero
nimas Kačinskas. Aš nutariau
dainuoti Stasio Šimkaus dainą
„Oi greičiau, greičiau”, o Kučin
gis — „Kur lygūs laukai”. Aš
išėjau pirmoji. O, Viešpatie, su
kokiu išgyvenimu tą dainą-maldą
atlikau — ašaros riedėjo man per
skruostus. Publika taip pat su
graudžiomis ašaromis ir riksmais
sutiko tą mano skausmingą
maldą — „Tebūnie laisva Lietu
vos šalelė, tebūnie laisva visa
Lietuva”. Klausytojai atsistojo ir
ilgai bei triukšmingai plojo,
nepaleisdami manęs nuo scenos
su savo bisais. Bet kiti man pa
tarė, tarp jų ir Jeronimas Ka
činskas, kad tos dainos nekarto
čiau, o dainuočiau ką nors kitą.
Tuomet aš padainavau Juozo Tallat-Kelpšos „Nuplasnok”, tik su
naujais žodžiais. Juos gan gražiai
išvertė ir pertvarkė Stasys Liepa:
„Kai laukuos žydėjo gėlės, mes
palikom tėviškėlę ir išskridom
tartum paukščiai nežinion, nežinion”. Po šių dainų atėjo pas
mane nemažai sveikintojų,
tačiau, kai jie pamatė, jog su jais
atėjo ir komunistinės valdžios at
stovas Antanas Rūkas, tai tuojau
pat išgaravo. Rūkas atrodė iš
balęs, susinervinęs ir sako man:
„Ponia, aš jums patarčiau dau
giau niekuomet tos Stasio Šim
kaus dainos nedainuoti, jei iš viso
dar norite dainuoti”. O aš jo ir
klausiu: „O kas joje bloga? Gal žo
džiai ‘Raudonais žiedais kepures
kaišykit’?” Jis man atsako: „Žo
džiai ‘Laisva Lietuva’. Vėl jam
aiškinu: „Kad mes dar Klaipėdos
krašto neturime. Be to, kodėl
Staškevičiūtė šią dainą gali dai
nuoti Maskvoje, o Augaitytė ne
gali Vilniuje?” „Todėl, kad tai,
kas galima Maskvoje, fiegali/na
Vilniuje”. Bet kodėl, taip ir nepa
sakė. Tik dar kartą pakartojo:
„Jei iš viso dar norite dainuoti...”
Po Antano Kučingio į sceną
išėjo čiurlioniečių choras, muziko
Alfonso Mikulskio diriguojamas,
ir padainavo Valentino grįžimo
sceną — „Tėvynė nežus, kareivis
kol bus” — iš operos „Faustas”.
Publikoje — vėl didžiausias
triukšmas. Ir vėl bardamasis
prisistato Antanas Rūkas. O
Alfonsas Mikulskis jam gana
žiauriai atsako: „Ar nežinai, kad
‘Faustas’ kiekvieną savaitę eina
Kaune ir ta daina yra dainuo
jama?”
Gal ir būčiau „išpirkusi” bilietą
į Sibirą, bet mane, atrodo, iš
gelbėjo buvęs klasės draugas iš
Tauragės — Stasys Macijauskas,
tuo metu dirbęs Vilniuje lietu
viško laikraščio redaktoriumi.
Per vaišes, kurias surengė res
torane koncerto dalyviams jo or
ganizatoriai, jis pasakė iškil
mingą prakalbą, o į mane prabilo
tokiais žodžiais: „Juzyte, šį
vakarą tavo triumfas bus amži
nai neužmirštamas”. Ir apie tai
parašė laikraštyje, taip pat ir
čiurlioniečių chorą išgarbino. Tie
mūsų perspėtojai, matyt, ir turėjo
nusiraminti.
Gegužės 1-ąją dieną mes su An
tanu Kučingiu buvome pakvies
ti važiuoti dainuoti į Kulautuvą.
Ten vyko labai mažytis koncer
tėlis, palyginus su Vilniumi, bet
sutikome dainuoti net akor
deonui pritariant, kad tik
nereikėtų eiti ir lankstyti galvas
kraugeriams. Mūsų tas koncertas
praėjo gan gražiai, atlikome
keletą liaudies dainų, karštai
maldaudami Dievulio laisvės
mūsų brangiajai Tėvynei. Ir ten
pravirkdėme žmones su savo
maldomis. O tas „karštasis” An
tanas Rūkas, sugrįžus raudonie
siems, irgi išnešė kudašių į
Vokietiją. Ar ne ironija, kad
vienu metu Vokietijoje su juo
teko gyventi tame pačiame la
geryje. Man jo buvo gaila, nes,
kai atsitiktinai susitikdavome, jis
labai blogai jausdavosi. Tikriau
siai vargšelis raudonaisiais labai
nusivylė. Dabar jo jau nėra
gyvųjų tarpe. Tegul Dievulis jam
būna gailestingas.

